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K O E I E N B L O E M P J E S

Evert Korenberg: ‘Mon-Chri is binnen Nederland
een voorbeeldkoe, op het eiwit na’

Grossieren in titels
In slechts tien jaar tijd heeft Landbouwsluis zich een vooraanstaande positie in de fokkerij verworven. De koe die daaraan
een grote bijdrage heeft geleverd, is Zeedieker Mon Chri 1.
De Jordandochter won al meer dan twintig keuringstitels.
tekst Florus Pellikaan

E

en gevreesde concurrente in de roodbontring. Zo wordt Zeedieker MonChri 1 na vijf jaar keuringsdeelname wel
gezien. Niet voor niets, want in die periode won ze meer dan twintig individuele
titels. ‘Een flink aantal van haar successen heeft Mon-Chri wel geboekt op keuringen in de regio, maar een koe moet er
iedere keer wel weer staan’, vertelt Evert
Korenberg trots. Samen met Henk Kroes

runt hij de proefboerderij van Landbouwsluis in Genemuiden, waar MonChri de oogappel van het koppel is. Het
showklaar maken en begeleiden van de
Jordandochter komt veelal op het conto
van Everts zoon Egbert Korenberg.
Tijdens haar lopende vijfde lactatie van
al ruim 550 dagen won Mon-Chri tien titels. Nog altijd steekt ze in een behoorlijke keuringsconditie. ‘Of ze nu voor in de

Zeedieker Mon-Chri 1 (v. Jordan), hier gefotografeerd tijdens haar vorige lactatie,
is opnieuw geselecteerd voor de NRM

lactatie is of helemaal aan het eind, ze
staat er op een keuring altijd. Ze mag dit
jaar ook opnieuw naar de NRM’, vertelt
Korenberg. De grootste keuringssuccessen behaalde Mon-Chri tot nu toe op de
HHH-show. Twee keer schopte ze het daar
tot algemeen kampioene roodbont.
De roots van Mon-Chri voeren terug naar
Duitsland. ‘Bijna tien jaar geleden is hier
een ligboxenstal gebouwd om de eigen
producten van Landbouwsluis te beproeven. Daarbij moest de veestapel uitbreiden en zo snel mogelijk op niveau gebracht worden.’ Korenberg kwam een
koppel van 26 koeien op het spoor in
Duitsland. Daaronder was de moeder van
Zeedieker Mon-Chri 1: Lentinidochter
Mon-Chri. ‘De Lentini was de fraaiste
vaars van het koppel en op het moment
van aankoop net drachtig van Jordan.
Het bleek een vaarskalfje dat achterstevoren werd geboren’, heeft Korenberg
nog altijd direct paraat. ‘Het is altijd het
kalf uit “de rode Duitse koe” gebleven en
daardoor onthoud je de geschiedenis gemakkelijk.’ Ook sprong Mon-Chri er volgens Korenberg als kalf al uit door haar
uitstraling en riblengte.

92 punten na vijf inspecties
Op ruim vijf maanden leeftijd kreeg
Mon-Chri een klein ongelukje, wat nog
altijd zichtbaar is. ‘In een groep oudere
kalveren liep ze door tochtigheid van
een koppelgenoot een blessure op aan
haar voorbeen. Ze loopt nu nog altijd
niet heel vlot op dat been en met het bekappen moeten we erg voorzichtig zijn’,
vertelt Korenberg.
Mon-Chri debuteerde als vaars op de
NRM met een zevende plek in de rubriek.
‘Ze was een wat rauwe vaars die er nog
een beetje moest ingroeien, maar ze had
ook toen al een fantastische uier. In die
tijd kreeg ze wel regelmatig het verwijt
dat ze niet robuust genoeg zou zijn. Nu
is juist dat een van haar sterke punten.’
Als vaars werd Mon-Chri met ‘slechts’ 85
punten ingeschreven, maar sleepte ze
wel een nominatie voor het EK in Oldenburg in de wacht. Vanwege veterinaire
redenen ging deelname uiteindelijk niet
door. Ondanks sommige kritieken op de
vaars hield Korenberg vertrouwen in de
toekomst van Mon-Chri. ‘Met de doorgroeikwaliteiten van haar moeder in het
achterhoofd moest het goed komen.
Maar dat ze zo goed zou worden, hadden
wij eerlijk gezegd ook niet verwacht.’
Naast de laatrijpheid die de familie kenmerkt, spelen er nog meer factoren mee.
‘Mon-Chri kalft met weinig zucht af en
blijft altijd uit het gedrang van de andere

koeien, bijvoorbeeld bij het
melken.’
Volgens Korenberg zijn specifieke kenmerken van MonChri verantwoordelijk voor de
keuringssuccessen. ‘De uitstraling van haar frame en de
kwaliteit van haar uier zijn
heel apart. Daarnaast heeft ze
altijd de capaciteit gehad om
door te groeien, maar houdt
ze haar jeugdige uitstraling.’
Mon-Chri klom daardoor via
vijf momenten van inspectie
bijna punt voor punt op tot de
huidige exclusieve 92 punten
voor totaal exterieur.

Adjiedj Bakas,
trendwatcher:
‘Het verlangen naar het zien
van de koe in de wei past helemaal bij de huidige economische tijd. Het biedt troost.
Laatst sprak ik een Nederlandse boer. Doordeweeks
heeft hij het druk met andere
zaken en laat zijn koeien door
de machine melken, maar op
zondag doet hij het zelf. Dat
ziet hij als meditatie.’ (Koe)

Kijk voor een video op
www.veeteelt.nl

Cathrien van Verschuer,
voormalig dierenarts
te Laren (Gld.)
‘Een boerenbedrijf goed laten
draaien, bedrijfsbegeleiding, dat
is een genot. Een goede boer
houdt van zijn beesten. Je bouwt
samen aan gezonde, mooie, blije
koeien.’ (NRC)

Diny Jacobs,
schilderes te Eersel:
‘Ik wil vooral de oogopslag van
de koe precies weergeven. En
de neus. Elke koe heeft een andere neus, moet je maar eens
goed kijken.’ (Bo)

Minne Blanksma,
voormalig melkveehouder
te Schalsum:

Europese titel
Is Mon-Chri voor Korenberg
de truetypekoe? ‘Ze komt er
in ieder geval heel dichtbij en
gezien de reacties is ze dat
niet alleen voor ons. Mon-Chri
is binnen Nederland een voorbeeldkoe, op het eiwit na helaas.’ Korenberg wijst op de
huidige levensproductie van
ruim 68.000 kg met 4,44% vet
en 3,19% eiwit.
In de pas tien jaar dat Landbouwsluis actief is in de fokkerij heeft Mon-Chri gezorgd
voor grote naamsbekendheid.
‘Waar je ook komt, het eerste
waar mensen naar vragen is
Mon-Chri.’
Bij Landbouwsluis is van MonChri een hoogproductieve,
met 85 punten ingeschreven
tweedekalfs Retinuedochter
aan de melk. Op keuringsgebied kan ze haar moeder niet
helemaal volgen. Meer vertrouwen heeft Korenberg in de
Lawn Boydochter die dit jaar
kalft. Ook zijn er nog nakomelingen van Savard onderweg.
Op de vraag wat Korenberg
nog met Mon-Chri wil bereiken, begint hij te stralen. ‘Een
Europese titel. Ze is nu gelukkig drachtig en kalft eind december. Dan kan ze er volgend
jaar maart op het EK in Zwitserland staan. In Nederland
heeft ze bewezen voorin mee
te kunnen en in frame, melkuitstraling en uier past ze op
het EK.’ l

de melkgift bij fh-zwartbonten
door fok te bevorderen, werd
door fokkers deels terzijde geschoven omdat ze meer waarde
hechtten aan uiterlijke kenmerken als kwaliteit van de uier, een
fluwelen huid, een sprekende
kop en fijne hoorns.’ (Zh)

Ger Ubachs,
melkveehouder te Epen:
‘Ik ben mijn eigen weg gegaan en op een gegeven moment kwamen de resultaten.
Ik heb totaal niets meer met
indexfokken. Misschien dat
een kleine koe in eerste instantie economisch meer opbrengt, maar een koe van ons,
die veel groter is, neemt veel
meer eigen voer op.’ (NO)

Antoon Langeveld,
melkveehouder (32)
te Beets:
‘Boer zijn is hartstikke mooi,
maar er is veel meer. Met collega’s gaat het altijd over
koeien. Als ik uitga wil ik niet
altijd over koeien praten. Je
moet het ook over onzin kunnen hebben, daarvoor ben je
jong.’ (NO)

‘Het werken met twee of zelfs
drie generaties genomicsgeteste
stieren is vragen om teleurstelling. Tevens stoort het mij dat
genomicstieren worden verkocht
alsof zij fokstieren met lage betrouwbaarheid zijn. Het zijn gewoon proefstieren.’ (Hp)

‘Veel collega’s zoeken het in aantallen, honderden. Maar dat zegt
ons niks. Als ik met 60 koeien
meer kan verdienen, dan doe ik
het met 60. En dat kan gemakkelijk, omdat de koeien duidelijk
meer melk produceren.’ (NO)

Huub Peek,
fokkerijadviseur:

Minne Blanksma:

‘Veehouders moeten consequenter en langer vasthouden
aan hun fokdoel. Vaak schaffen
ze sperma aan van allerlei stieren, die hier qua fokwaarden
niet bij passen. Dan bereik je
dat fokdoel niet.’ (Bo)

Henk de Graaf,
melkveehouder
te Nijemirdum:

‘Ik heb niet de ambitie om
groot te worden. Ik wil het lekker alleen aankunnen’ (Mm)

‘In de krant staat veel over
koeienknuffelen, maar dat kan
bij ons niet. Omdat dat niet zomaar gaat. Alleen een domme
koe knuffelt met iedereen. Een
normale koe wil eerst kennismaken, dat duurt zeker een half
uur. Een koe knuffelt zelfs dan
alleen met maatjes.’ (Koe)

‘De rationele benadering van
Wageningse deskundigen om

‘Een gezonde koe is een efficiënte koe. En een verkorting van
de gemiddelde tussenkalftijd
met een week zal gemiddeld
een halve liter melk per koe extra opleveren.’ (Mm)

Ger Ubachs:

Robert Vehof,
melkveehouder
te Noordhorn:

Roel Lauwerier,
onderzoeker Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed:

Robert Meijer,
innovatiemanager
Hendrix UTD:

‘Al mijn fokkerijactiviteiten ten
spijt weet ik dat een wonder als
Sunny Boy geen tweede keer
voorbijkomt.’ (Hp)

Huub Peek:
‘Wij pleiten ervoor álle dochters
uit de proefperiode door de bedrijfsinspectie in te schrijven.
Organisaties die serieus stieren
testen, moeten dat toch zelf
ook willen. Betaal dat uit een
eventueel hogere verkoopprijs
van het fokstiersperma.’ (Bo)

Paul Polman,
bestuursvoorzitter Unilever:
‘Als je ziet hoe de koeien leven
die voor onze productie worden
gebruikt, man, je zou zelf wel
een koe willen wezen.’ (dV)

Bronnen: Lenteglossy Koe (Koe), Nieuwe Oogst (NO), Boerderij (Bo), Zeldzaam Huisdier (Zh), Holstein International plus!
(Hp), NRC Handelsblad (NRC), Melkvee magazine (Mm), De Volkskrant (dV)
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